NYHETSBREV – DECEMBER 2018

Vit jul 2018

Hej,
Ett år går fort! Det har varit ett år
fyllt med många spännande projekt.
Vi har satsat på miljörum,
tvättstugebokningssystem, energisnål
belysning och som vanligt renoverat
lägenheter kontinuerligt under året. Vi
har även byggt korridorsboende för
Sykesanställda på Södra Moränvägen
23 och Norra Moränvägen 6. Totalt har
vi nu 20 stycken inredda rum för
uthyrning.

Fina skidspår på tavlan!
Njut av den fantastiska naturen som finns här i vår
kommun. När mycket snö ligger görs det skidspår
på tavlan. Bilden är tagen på Bräckemossen en
solig vinterdag i februari 2018.
Spårstatus: Håll utkik på www.edssk.com

Våra nyrenoverade äldreboenden på
Hagalid och Edsgärdet börjar fyllas på
med vårdtagare allt eftersom etapperna
blir färdiga.
Ett projekt som jag ser fram emot lite
extra mycket under nästa år är området
runt Timmertjärn. Där kommer vi
tillsammans med kommunen, boverket,
föreningar och olika verksamheter i
samhället att satsa tid och pengar för att
få till ett naturområde med aktiviteter
för både små och stora.
Jag och personalen på Edshus AB
önskar er alla en God Jul och Gott
nytt år.
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SÅ HÄR SORTERAR DU JULEN
Vi ber dig fortsätta att lämna alla dina förpackningar, jultidningar och
magasin i återvinningen. Det mesta kan bli nya råvaror till nya produkter.
-

Julpapper och wellpapp läggs bland pappersförpackningar.
Presentsnören läggs i soppåsen.
Julkort läggs i soppåsen.
Sillburken lämnas bland glasförpackningar och metallocket
bland metallförpackningar.
Trasiga elljus, från till exempel adventsljusstaken, lämnas till
exempel till den bemannade Återvinningscentralen.

Till sist. Det allra bästa är självklart att äta upp julmaten och näst bäst att
lämna matresterna till matavfallsinsamling.
Vill du ha mer information hur du sorterar dina förpackningar - besök vår
sorteringsguide.
Tack för att du återvinner julen!

POLKABRÄCK
De går snabbt, är enkelt och innehåller bara 3 ingredienser.
Du behöver:
100 gram vit choklad
100 gram mörk choklad
1/2 påse med polkagrisar
Gör så här:
Smält chokladen över ett vattenbad. Under tiden krossar du
polkagrisarna. Låt polkagrisarna ligga kvar i påsen och hamra över
tills du får lagom stora bitar. När chokladen har smält så breder du
ut den ett jämnt tunt lager över ett bakplåtspapper. När sedan det
lagret har stelnat, brer du ett till lager med den vita chokladen.
Strössla sedan över de krossade polkagrisarna.
Låt svalna i rumstemperatur och bryt lagom stora munsbitar.

EN RIKTIGT GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR
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